
 

 

 

Samling: Slottsbron, 3 km söder om Grums. 

Vägvisning: Vägvisning från E 18 i Slottsbron 3 km söder om Grums, därefter ca 1 km. 

Anmälan/Avgifter: Skriftlig anmälan oss tillhanda senast onsdagen den 10:e augusti via 
Eventor eller e-post, anmalan@okalgen.se. Ange bricknummer vid 
anmälan. I samband med anmälan godkänns att namnet publiceras i 
start- och resultatlistor via internet. 

Anmälningsavgift vuxen 50 kr, ungdomar 25 kr. Avgiften faktureras i 
efterhand. 

På tävlingsdagen går det bra att anmäla sig till de öppna banorna, U-
banorna och inskolning. Övriga klasser i mån av tillgång på kartor. 

Efteranmälan: Mottages mot 50 % extra avgift på Eventor, e-post, anmalan@okalgen.se 
eller telefon 0555-618 47 senast torsdagen den 18 augusti kl. 20:00. 

Stämpling: SportIdent. Begränsat antal brickor för uthyrning. Ej återlämnad bricka 
debiteras med 300 kr. Endast brickor av typen SI5 och SI6 kan användas. 

Klassindelning: D10, D12, D14, D16, H10, H12, H14, H16, U1, U2, Inskolning, ÖM3, ÖM5, 
ÖM8. 

Karta: Edsbonden, ritad 2006 av Per Bengtsson, delvis reviderad av Jan-Olov 
Andersson 2008 och 2011. 

Ekvidistans 5 m. Skala 1:10 000. 

Terrängbeskrivning: Skogsmark med inslag av vägar och stigar. 

Kupering: Måttlig till stark kupering med detaljrika höjdpartier. 
Sluttningar med delvis sönderskuren terräng. 

Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Vegetationen består i 
huvudsak av barrskog i varierande ålder. De lättare banorna i huvudsak 
skogsmark med ett sammanhängande stignät. De svårare banorna i 
huvudsak skogsmark med mindre områden av kulturmark. 

Start: Första start 10:30. Avstånd max 700 m. Klasserna HD10 – HD16 har 
masstart. 

Parkering: I anslutning till TC. Avgift 20 kr. 

Service: Ingen dusch kommer att finnas utan våtklut gäller. Miniknat och en 
enklare servering kommer att finnas.  

Ansvariga: Tävlingsledare: Conny Gunnarsson 0555 – 914 47 
  070 – 190 59 35 

Banläggare: Mats Larsson 070 – 328 73 87 

                 Välkomna! 

 

OK Älgen inbjuder till 

Deltävling i Lilla VM 

lördagen den 20 augusti 2011 

(Öppna banor för 17 år och uppåt) 

mailto:anmalan@okalgen.se
mailto:anmalan@okalgen.se

